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Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Spółki ROBINSON EUROPE Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Bielsku-Białej  

w dniu 25 kwietnia 2016 roku 
 
 

UCHWAŁA NR 1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 

z dnia 25 kwietnia 2016 roku  
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

          „Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych 

oraz § 33 ust. 2 Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

ROBINSON EUROPE S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgro-

madzenia Pana Pawła Busza.” 

           Otwierający Zgromadzenie oświadczył, iż w tajnym głosowaniu nad 

powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 

łącznie 1.219.094 (jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięć-

dziesiąt cztery) akcjami, stanowiącymi 65,16 % (sześćdziesiąt pięć i szesna-

ście setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.219.094 

(jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) waż-

nych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.219.094 (jeden milion dwie-

ście dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) głosów. Głosów prze-

ciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została 

jednogłośnie. 

 
UCHWAŁA NR 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 

z dnia 25 kwietnia 2016 roku  
w sprawie: przyjęcia porządku obrad 

          „Zwyczajne Walne Zgromadzenie ROBINSON EUROPE S.A. 

przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu: 

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgroma-

dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie porządku obrad. 

5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wybo-

rze Komisji Skrutacyjnej. 

6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 
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7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowe-

go sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy 

(2014/2015). 

8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolido-

wanego sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy 

(2014/2015). 

9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowe-

go sprawozdania  Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku ob-

rotowym (2014/2015). 

10. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolido-

wanego sprawozdania  Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku 

obrotowym (2014/2015). 

11. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozda-

nia Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego 

Spółki za poprzedni rok obrotowy, opinii i raportu biegłego z badania 

jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, jednostkowego spra-

wozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym 

oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty, a także z oceny skon-

solidowanego sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obro-

towy, opinii i raportu biegłego z badania skonsolidowanego sprawozda-

nia finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym. 

12. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki 

ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania  obowiązków w 

poprzednim roku obrotowym. 

13. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej 

Spółki absolutorium z wykonania  obowiązków w poprzednim roku ob-

rotowym. 

14. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.  

15. Podjęcie Uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej. 

16. Wolne wnioski i dyskusja. 

17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.” 

          Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu 

nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 

łącznie 1.219.094 (jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięć-

dziesiąt cztery) akcjami, stanowiącymi 65,16 % (sześćdziesiąt pięć i szesna-

ście setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.219.094 

(jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) waż-

nych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.219.094 (jeden milion dwie-

ście dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) głosów. Głosów prze-

ciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została 

jednogłośnie. 
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UCHWAŁA NR 3 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 
z dnia 25 kwietnia 2016 roku 

w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze  

Komisji Skrutacyjnej 
          „Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ROBINSON EUROPE S.A. uchyla taj-

ność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.” 

          Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu 

nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 

łącznie 1.219.094 (jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięć-

dziesiąt cztery) akcjami, stanowiącymi 65,16 % (sześćdziesiąt pięć i szesna-

ście setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.219.094 

(jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) waż-

nych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.219.094 (jeden milion dwie-

ście dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) głosów. Głosów prze-

ciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została 

jednogłośnie. 

  

UCHWAŁA NR 4 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 
z dnia 25 kwietnia 2016 roku 

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej 
          „Zwyczajne Walne Zgromadzenie ROBINSON EUROPE S.A. wy-

biera Komisję Skrutacyjną w składzie: 

          1. Michał Damek oraz 

          2. Tomasz Jabłoński. 

          Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu 

nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 

łącznie 1.219.094 (jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięć-

dziesiąt cztery) akcjami, stanowiącymi 65,16 % (sześćdziesiąt pięć i szesna-

ście setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.219.094 

(jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) waż-

nych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.219.094 (jeden milion dwie-

ście dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) głosów. Głosów prze-

ciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została 

jednogłośnie. 
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UCHWAŁA NR 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 

z dnia 25 kwietnia 2016 roku  
w sprawie : zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego  

za poprzedni rok obrotowy (2014/2015) 
          „Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodek-

su spółek handlowych oraz art. 53 pkt 1) ustawy o rachunkowości – Zwy-

czajne Walne Zgromadzenie ROBINSON EUROPE S.A. po rozpatrzeniu 

w/w sprawozdania uchwala co następuje: -----------------------  

          Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki 

ROBINSON EUROPE S.A. za poprzedni rok obrotowy rozpoczynający się 

w dniu 1 listopada 2014 roku, a kończący się w dniu 31 października 2015 

roku wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta, podmiotu 

uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – POLAUDIT Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 01-747 Warsza-

wa, ulica Elbląska nr 15/17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajo-

wego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem 

0000020996, numer wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania 

sprawozdań finansowych 552,  składające się z: 

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 

2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 

15.754.817,54 zł (piętnaście milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące 

osiemset siedemnaście złotych i pięćdziesiąt cztery grosze), 

3. Rachunku zysków i strat wykazującego: zysk netto w kwocie 

174.669,92 zł (sto siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt 

dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze), 

4. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, 

5. Rachunku przepływów pieniężnych, 

6. Informacji dodatkowej.” 

          Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu 

nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 

łącznie 1.219.094 (jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięć-

dziesiąt cztery) akcjami, stanowiącymi 65,16 % (sześćdziesiąt pięć i szesna-

ście setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.219.094 

(jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) waż-

nych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.219.094 (jeden milion dwie-

ście dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) głosów. Głosów prze-

ciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została 

jednogłośnie. 
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UCHWAŁA NR 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 

z dnia 25 kwietnia 2016 roku  
w sprawie : zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  

za poprzedni rok obrotowy (2014/2015) 
          „Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodek-

su spółek handlowych oraz art. 53 pkt 1) ustawy o rachunkowości – Zwy-

czajne Walne Zgromadzenie ROBINSON EUROPE S.A. po rozpatrzeniu 

w/w sprawozdania uchwala co następuje: 

          Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki 

ROBINSON EUROPE S.A. za poprzedni rok obrotowy rozpoczynający się  

w dniu 1 listopada 2014 roku, a kończący się w dniu 31 października 2015 

roku wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta, podmiotu 

uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – POLAUDIT Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 01-747 Warsza-

wa, ulica Elbląska nr 15/17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajo-

wego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem 

0000020996, numer wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania 

sprawozdań finansowych 552,  składające się z: 

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 

2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 

16.390.648,09 zł (szesnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy 

sześćset czterdzieści osiem złotych i dziewięć groszy), 

3. Rachunku zysków i strat wykazującego: zysk netto w kwocie 

68.231,21 zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych 

i dwadzieścia jeden groszy), 

4. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, 

5. Rachunku przepływów pieniężnych, 

6. Informacji dodatkowej.” 

          Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu 

nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 

łącznie 1.219.094 (jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięć-

dziesiąt cztery) akcjami, stanowiącymi 65,16 % (sześćdziesiąt pięć i szesna-

ście setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.219.094 

(jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) waż-

nych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.219.094 (jeden milion dwie-

ście dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) głosów. Głosów prze-

ciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została 

jednogłośnie. 
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UCHWAŁA NR 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 

z dnia 25 kwietnia 2016 roku  
w sprawie : zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z dzia-

łalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2014/2015) 
          „Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Ko-

deksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie ROBINSON 

EUROPE S.A. po rozpatrzeniu w/w sprawozdania uchwala co następuje: --  

          Zatwierdza się jednostkowe Sprawozdanie Zarządu z działalności 

Spółki ROBINSON EUROPE Spółka Akcyjna za poprzedni rok obrotowy.”  

 

          Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu 

nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 

łącznie 1.219.094 (jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięć-

dziesiąt cztery) akcjami, stanowiącymi 65,16 % (sześćdziesiąt pięć i szesna-

ście setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.219.094 

(jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) waż-

nych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.219.094 (jeden milion dwie-

ście dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) głosów. Głosów prze-

ciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została 

jednogłośnie. 

 
UCHWAŁA NR 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 

z dnia 25 kwietnia 2016 roku  
w sprawie : zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2014/2015) 
          „Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Ko-

deksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie ROBINSON 

EUROPE S.A. po rozpatrzeniu w/w sprawozdania uchwala co następuje: --  

          Zatwierdza się skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu z działalności 

Spółki ROBINSON EUROPE Spółka Akcyjna za poprzedni rok obrotowy.”  

          Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu 

nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 

łącznie 1.219.094 (jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięć-

dziesiąt cztery) akcjami, stanowiącymi 65,16 % (sześćdziesiąt pięć i szesna-

ście setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.219.094 

(jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) waż-

nych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.219.094 (jeden milion dwie-

ście dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) głosów. Głosów prze-
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ciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została 

jednogłośnie. 

 
UCHWAŁA NR 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 

z dnia 25 kwietnia 2016 roku  
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jed-

nostkowego sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obro-
towy, opinii i raportu biegłego rewidenta z badania jednostkowego 

sprawozdania finansowego Spółki, jednostkowego sprawozdania Za-

rządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym oraz wnio-
sku Zarządu w sprawie podziału zysku, a także z oceny skonsolidowa-

nego sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, 
opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego spra-
wozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania Zarzą-

du z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym   
          „Zwyczajne Walne Zgromadzenie ROBINSON EUROPE S.A. za-

twierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawoz-

dania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy rozpoczynający się w 

dniu 1 listopada 2014 roku, a kończący się w dniu 31 października 2015 

roku, opinii i raportu biegłego rewidenta z badania jednostkowego spra-

wozdania finansowego Spółki, jednostkowego sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym oraz wniosku Zarządu 

w sprawie podziału zysku, a także z oceny skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, opinii i raportu biegłego 

rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki, 

skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzed-

nim roku obrotowym ”. 

          Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu 

nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 

łącznie 1.219.094 (jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięć-

dziesiąt cztery) akcjami, stanowiącymi 65,16 % (sześćdziesiąt pięć i szesna-

ście setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.219.094 

(jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) waż-

nych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.219.094 (jeden milion dwie-

ście dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) głosów. Głosów prze-

ciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została 

jednogłośnie. 
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UCHWAŁA NR 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 

z dnia 25 kwietnia 2016 roku  
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu ROBINSON EUROPE S.A. 

absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku              
obrotowym. 

          „Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) 

Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co 

następuje: 

          Udziela się Członkowi Zarządu spółki ROBINSON EUROPE S.A. 

Panu Pawłowi Busz - absolutorium z wykonania obowiązków w poprzed-

nim roku obrotowym”. 

         Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu 

nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 

łącznie 844.094 (osiemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćdziesiąt czte-

ry) akcjami, stanowiącymi 45,12 % (czterdzieści pięć i dwanaście setnych 

procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 844.094 (osiemset czter-

dzieści cztery tysiące dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów. Za powyż-

szą uchwałą oddano 844.094 (osiemset czterdzieści cztery tysiące dzie-

więćdziesiąt cztery) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się 

nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. 

           W głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału akcjonariusz 

Paweł Busz dysponujący 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) gło-

sów. 

 
UCHWAŁA NR 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 

z dnia 25 kwietnia 2016 roku  
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu ROBINSON EUROPE S.A. 

absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku                   
obrotowym. 

          „Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) 

Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co 

następuje: 

          Udziela się Członkowi Zarządu spółki ROBINSON EUROPE S.A. 

Panu Sławomirowi Pszczoła - absolutorium z wykonania obowiązków w 

poprzednim roku obrotowym”. 

         Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu 

nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 

łącznie 969.094 (dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdzie-
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siąt cztery) akcjami, stanowiącymi 51,80 % (pięćdziesiąt jeden i osiemdzie-

siąt setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 969.094 

(dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) waż-

nych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 969.094 (dziewięćset sześć-

dziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) głosów. Głosów przeciw-

nych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jedno-

głośnie. 

          W głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału pełnomocnik 

Sławomira Pszczoły dysponującego 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) 

głosów. 

  

UCHWAŁA NR 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 

z dnia 25 kwietnia 2016 roku  
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu ROBINSON EUROPE S.A. 

absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku               

obrotowym. 
          „Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) 

Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co 

następuje: 

          Udziela się Członkowi Zarządu spółki ROBINSON EUROPE S.A. 

Panu Januszowi Starko - absolutorium z wykonania obowiązków w po-

przednim roku obrotowym”. 

         Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu 

nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 

łącznie 839.000 (osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy) akcjami, stanowią-

cymi 44,84 % (czterdzieści cztery i osiemdziesiąt cztery setne procenta) 

kapitału zakładowego, z których oddano 839.000 (osiemset trzydzieści 

dziewięć tysięcy) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 839.000 

(osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy) głosów. Głosów przeciwnych lub 

wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. 

           W głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału pełnomocnik 

Janusza Starko dysponujący 380.094 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy dzie-

więćdziesiąt cztery) głosów. 

 

UCHWAŁA NR 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 

z dnia 25 kwietnia 2016 roku   
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki  

ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków  
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w poprzednim roku obrotowym. 
          „Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) 

Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co 

następuje: 

          Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki ROBINSON 

EUROPE S.A. Panu Marcinowi Gąsiorkowi - absolutorium z wykonania 

obowiązków w poprzednim roku obrotowym”. 

          Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu 

nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 

łącznie 1.219.094 (jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięć-

dziesiąt cztery) akcjami, stanowiącymi 65,16 % (sześćdziesiąt pięć i szesna-

ście setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.219.094 

(jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) waż-

nych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.219.094 (jeden milion dwie-

ście dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) głosów. Głosów prze-

ciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została 

jednogłośnie. 

 
UCHWAŁA NR 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 

z dnia 25 kwietnia 2016 roku   
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki  

ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków  

w poprzednim roku obrotowym. 
          „Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) 

Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co 

następuje: 

          Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki ROBINSON 

EUROPE S.A. Panu Piotrowi Busz - absolutorium z wykonania obowiąz-

ków w poprzednim roku obrotowym”. 

          Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu 

nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 

łącznie 1.219.094 (jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięć-

dziesiąt cztery) akcjami, stanowiącymi 65,16 % (sześćdziesiąt pięć i szesna-

ście setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.219.094 

(jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) waż-

nych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.219.094 (jeden milion dwie-

ście dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) głosów. Głosów prze-

ciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została 

jednogłośnie. 
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UCHWAŁA NR 15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 

z dnia 25 kwietnia 2016 roku   
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki  

ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków  
w poprzednim roku obrotowym. 

          „Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) 

Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co 

następuje: 

          Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki ROBINSON 

EUROPE S.A. Pani Annie Pszczoła - absolutorium z wykonania obowiąz-

ków w poprzednim roku obrotowym”. 

          Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu 

nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 

łącznie 1.219.094 (jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięć-

dziesiąt cztery) akcjami, stanowiącymi 65,16 % (sześćdziesiąt pięć i szesna-

ście setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.219.094 

(jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) waż-

nych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.219.094 (jeden milion dwie-

ście dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) głosów. Głosów prze-

ciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została 

jednogłośnie. 

 
UCHWAŁA NR 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 

z dnia 25 kwietnia 2016 roku   
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki  

ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków  

w poprzednim roku obrotowym. 
          „Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) 

Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co 

następuje: 

          Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki ROBINSON 

EUROPE S.A. Panu Bartoszowi Starko - absolutorium z wykonania obo-

wiązków w poprzednim roku obrotowym”. 

          Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu 

nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 

łącznie 1.219.094 (jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięć-

dziesiąt cztery) akcjami, stanowiącymi 65,16 % (sześćdziesiąt pięć i szesna-

ście setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.219.094 
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(jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) waż-

nych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.219.094 (jeden milion dwie-

ście dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) głosów. Głosów prze-

ciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została 

jednogłośnie. 

 

UCHWAŁA NR 17 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 

z dnia 25 kwietnia 2016 roku   
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki  

ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków  
w poprzednim roku obrotowym. 

          „Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) 

Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co 

następuje: 

          Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki ROBINSON 

EUROPE S.A. Panu Markowi Olearczykowi - absolutorium z wykonania 

obowiązków w poprzednim roku obrotowym”. 

          Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu 

nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 

łącznie 1.219.094 (jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięć-

dziesiąt cztery) akcjami, stanowiącymi 65,16 % (sześćdziesiąt pięć i szesna-

ście setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.219.094 

(jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) waż-

nych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.219.094 (jeden milion dwie-

ście dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) głosów. Głosów 

przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc zosta-

ła jednogłośnie. 

 

UCHWAŁA NR 18 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 

z dnia 25 kwietnia 2016 roku  
w sprawie: podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.  

          „Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlo-

wych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie ROBINSON EUROPE S.A. 

uchwala co następuje: 

          Zysk netto za poprzedni rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 

listopada 2014 roku, a kończący się w dniu 31 października 2015 roku, w 

wysokości 174.669,92 zł (sto siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześć-

dziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze) wyłącza się z po-
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działu pomiędzy akcjonariuszy i przeznacza się w całości na kapitał zapa-

sowy Spółki.” 

          Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu 

nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 

łącznie 1.219.094 (jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięć-

dziesiąt cztery) akcjami, stanowiącymi 65,16 % (sześćdziesiąt pięć i szesna-

ście setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.219.094 

(jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) waż-

nych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.219.094 (jeden milion dwie-

ście dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) głosów. Głosów prze-

ciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została 

jednogłośnie. 

 
 

UCHWAŁA nr 19 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 

z dnia 25 kwietnia 2016 roku  
w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej. 

        „Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. postanawia wy-

brać na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Adama Busz” 

 
          Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu 

nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 

łącznie 1.219.094 (jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięć-

dziesiąt cztery) akcjami, stanowiącymi 65,16 % (sześćdziesiąt pięć i szesna-

ście setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.219.094 

(jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) waż-

nych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.219.094 (jeden milion dwie-

ście dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) głosów. Głosów prze-

ciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została 

jednogłośnie. 

 

UCHWAŁA nr 20 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 

z dnia 25 kwietnia 2016 roku  
w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej. 

        „Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. postanawia wy-

brać na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Bartosza Romana Starko” -  
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          Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu 

nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 

łącznie 1.219.094 (jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięć-

dziesiąt cztery) akcjami, stanowiącymi 65,16 % (sześćdziesiąt pięć i szesna-

ście setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.219.094 

(jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) waż-

nych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.219.094 (jeden milion dwie-

ście dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) głosów. Głosów prze-

ciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została 

jednogłośnie. 

 
UCHWAŁA nr 21 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 

z dnia 25 kwietnia 2016 roku  
w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej. 

        „Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. postanawia wy-

brać na Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Annę Karolinę Pszczoła 

 
          Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu 

nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 

łącznie 1.219.094 (jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięć-

dziesiąt cztery) akcjami, stanowiącymi 65,16 % (sześćdziesiąt pięć i szesna-

ście setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.219.094 

(jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) waż-

nych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.219.094 (jeden milion dwie-

ście dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) głosów. Głosów prze-

ciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została 

jednogłośnie. 

 
UCHWAŁA nr 22  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 
z dnia 25 kwietnia 2016 roku  

w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej. 
        „Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. postanawia wy-

brać na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Marcina Damek” 
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          Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu 

nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 

łącznie 1.219.094 (jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięć-

dziesiąt cztery) akcjami, stanowiącymi 65,16 % (sześćdziesiąt pięć i szesna-

ście setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.219.094 

(jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) waż-

nych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.219.094 (jeden milion dwie-

ście dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) głosów. Głosów prze-

ciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została 

jednogłośnie. 

 

UCHWAŁA nr 23 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 

z dnia 25 kwietnia 2016 roku  
w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej. 

        „Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. postanawia wy-

brać na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Zbigniewa Jabłoń-

skiego” 

          Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu 

nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 

łącznie 1.219.094 (jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięć-

dziesiąt cztery) akcjami, stanowiącymi 65,16 % (sześćdziesiąt pięć i szesna-

ście setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.219.094 

(jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) waż-

nych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.219.094 (jeden milion dwie-

ście dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) głosów. Głosów prze-

ciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została 

jednogłośnie. 

      

           
 


